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Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar 
zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 
2017/0326(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2017)0734),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0420/2017),

– ob upoštevanju člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo, ki so zavezani k iskrenemu in preglednemu 
sodelovanju v celotnem zakonodajnem ciklu in enakosti med sozakonodajalcema,

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in 
Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012,

– ob upoštevanju postopka za sprejetje odločitve o preselitvi Evropske agencije za 
zdravila in Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ – EBA) v okviru 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kot je bil potrjen ob robu zasedanja Evropskega 
sveta (člen 50 PEU) 22. junija 2017,

– po posvetovanju z Evropsko centralno banko,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. januarja 
20181,
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– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 17. oktobra 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora 
za proračun in Odbora za ustavne zadeve (A8-0153/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Sveta, priloženo tej resoluciji;

3. poziva k takojšnjemu pregledu skupnega pristopa, priloženega k skupni izjavi 
Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih 
agencijah z dne 19. julija 2012, da bi se ustrezno upoštevala vloga Parlamenta v 
postopku odločanja o lokaciji agencij glede na pristojnosti, ki jih ima kot 
sozakonodajalec v rednem zakonodajnem postopku, in zato poziva k tesnemu 
sodelovanju Parlamenta v postopku odločanja;

4. opozarja na merila o selitvi agencij EU ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije, ki jih 
je določila Komisija in so jih na Evropskem svetu 22. junija 2017 podprli voditelji držav 
ali vlad EU27 (člen 50 PEU), in sicer: i. zagotovilo, da se agencija lahko preseli na 
določeno lokacijo in začne delovati z dnem, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Unijo; 
ii. dostopnost lokacije; iii. obstoj ustreznih šol za otroke uslužbencev agencij; iv. 
ustrezen dostop do trga dela, socialne varnosti in zdravstvene oskrbe za otroke in 
zakonske partnerje; v. neprekinjeno poslovanje in vi. zemljepisna porazdelitev; 

5. obžaluje, da Parlament ni bil vključen v oblikovanje in opredelitev meril za izbiro 
lokacije sedeža EBA, čeprav sta Parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1093/20101, s katero je bil ustanovljen EBA in v kateri je bil 
določen njegov sedež; 

6. opozarja, da je bila odločitev o lokaciji sedeža EBA, ki je bila sprejeta skupaj z 
odločitvijo o sedežih organov EIOPA in ESMA, sprejeta v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom po polnopravnih tristranskih pogovorih; ugotavlja, da je bil 
sedež agencije, ki se bo morala preseliti iz Londona, določen s skupnim sporazumom 
med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali na ravni voditeljev držav in vlad; 
poudarja, da je Svet (člen 50 PEU) izbral nov sedež organa EBA na podlagi skupne 
izjave o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012, ki je po pravnem redu 
hierarhično nižje od Uredbe (EU) št. 1093/2010; 

7. obžaluje pomanjkanje preglednosti in odgovornosti pri glasovanju v Svetu, ki je 
potekalo 20. novembra 2017, zaradi česar je bila končna odločitev dosežena z 
žrebanjem; izpostavlja dejstvo, da se agencije trenutno delno financirajo iz proračuna 
Unije in da ga bodo lahko stroški premestitve, o katerih trenutno potekajo pogajanja z 

1 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi 
Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 12).



Združenim kraljestvom, delno bremenili; zato poudarja, da je treba v interesu evropske 
javnosti ohranjati demokratično odgovornost in preglednost ter razumljiv način 
odločanja; zahteva tudi predstavitev podrobnosti v zvezi z merili, ki jih je uporabil Svet 
pri izbiri lokacije sedeža EBA;

8. verjame, da bi moral Parlament sistematično in enakopravno s Komisijo in Svetom 
sodelovati pri opredelitvi in določanju meril za izbiro lokacije sedežev vseh organov in 
agencij Unije; od Komisije in Sveta zahteva, naj opravita revizijo skupne izjave z dne 
19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah, da bi zagotovili pravo vključenost 
Parlamenta, pri čemer je treba zlasti upoštevati njegove pristojnosti soodločanja; 

9. poudarja, da imajo Evropski nadzorni organi EBA, EIOPA in ESMA različne naloge in 
področja pristojnosti: opozarja na namerni sklep sozakonodajalcev, da oblikujeta tri 
organe z ločenimi nalogami in področji pristojnosti, in sicer enega za bančništvo, enega 
za vrednostne papirje in enega za zavarovanja in poklicne pokojnine; zahteva, naj se 
ločitev ohrani in odraža na regulatornih in nadzornih pristojnostih ter na vodenju, naj 
bodo glavna organizacija in financiranje njihovih dejavnosti neodvisni od njihove 
lokacije, pri tem pa po možnosti omogočiti izmenjavo informacij, storitve upravne 
podpore in upravljanja objektov, ki niso v zvezi z osnovnimi dejavnostmi, ter od 
Komisije in Sveta zahteva, naj ohranita trenutno ureditev treh organov v času selitve 
EBA in po njej; v zvezi s tem zahteva redno poročanje Komisije, zlasti med tekočim 
zakonodajnim postopkom o reviziji Evropskih nadzornih organov (COM(2017)0536); 
opozarja, da je člen 7 Uredbe (EU) št. 1093/2010 del zakonodajnega postopka, ki ga 
pregledujejo Evropski nadzorni organi (COM(2017)0536);

10. poudarja, da morajo biti selitev in novi prostori pripravljeni, ko bo Združeno kraljestvo 
izstopilo iz Evropske unije; 

11. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

12. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2017)0326

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 25. oktobra 2018 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1717.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Sveta o EBA/EMA

Svet opozarja na zavezo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bodo lojalno in 

pregledno sodelovali, ter na postopek, ki se je uporabil za preselitev EMA in EBA in je bil 

specifičen za ta primera in ne predstavlja precedensa za določanje lokacije agencij v 

prihodnosti, ter ob sklicevanju na Pogodbi priznava vrednost večje izmenjave informacij že v 

začetnih fazah prihodnjih postopkov določanja lokacij agencij.

Ob takšnem zgodnjem začetku izmenjave informacij bi tri institucije lažje uveljavljale svoje 

pravice v skladu s Pogodbama v okviru povezanih postopkov.

Svet je seznanjen z zahtevo Evropskega parlamenta po čimprejšnji reviziji skupne izjave in 

enotnega pristopa glede decentraliziranih agencij iz leta 2012. Kot prvi korak poziva 

Komisijo, naj do aprila 2019 pripravi temeljito analizo izvajanja skupne izjave in enotnega 

pristopa glede lokacije decentraliziranih agencij. Ta analiza bi bila podlaga za oceno 

prihodnjih dejavnosti v postopku takšne revizije.


